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Nissans Qashqai har 
med sina sju år på 
nacken blivit en riktig 
kassako och sålts i över 
två miljoner exemplar.

Fantastiska siffror 
och frågan är varför 
man ska ha pengarna på 
banken när man kan ha 
en Qashqai i garaget?

Bilen kan du när som 
helst ta ut för en tur, 
men på fl era banker kan 
du inte ens ta ut dina 
sparade slantar.

Nissan lever efter 
mottot ”Qash(qai) is 
king!” 

Precis allt är nytt i Nissan 
Qashqai - även om man kän-
ner igen sig. Nissan hoppas 
att modellen ska lyfta till nya 
höjder och har faktiskt sänkt 
priset med fl era tusenlappar 
trots att nykomlingen är be-
tydligt bättre och mer välut-

rustad. Det låter som en bra 
början, inte sant?   

Nytt och fräscht 
Utseendet har blivit tuffare 
men samtidigt elegantare 
och ingen kan anklaga bi-
len för att vara slätstruken. 
Varje litet veck har hamnat 
på rätt ställe samtidigt som 
inredningen ger ett modernt 
och fräscht intryck. Borta är 
de runda ventilationsutsläp-
pen, den småtrista ratten och 
handbromsspaken - som nu 
blivit elektronisk. 

En fi ness är skärmen mel-
lan varv- och hastighets-
mätaren som kan fungera 
som nummerpresentatör för 
mobilen förutom att visa 
säkerhetsvarningar och na-
vigatorns körinstruktioner. 
Någon sjusitsig Qashqai 
kommer inte att lanseras och 
vi frågar varför? 

Svaret blir att de som köp-
te modellen inte gjorde det 

för extrasätena utan var ute 
efter större bagageutrymme. 
Därför har bagaget nu växt 
med 25 liter samtidigt som 
det redan tidigare generö-
sa utrymmet i baksätet ökat 
med två centimeter. Liksom 
tidigare kan man fälla det 
tvådelade baksätets ryggstöd 
i 60/40 men lastytan blir ty-
värr inte helt plan. 

Snabba Qash 
Under huven erbjuds inled-
ningsvis tre motorer – en 
bensinfyra på 115 hästkrafter 
samt turbodieslar på 110 res-
pektive 130. Bensinaren är 
en trevlig bekantskap medan 
minsta dieseln är i klenaste 
laget och tvingar oss planera 
omkörningarna väl. 

Däremot rullar oljebrän-
naren tyst, vilket även den 
starkare dieseln gör som vi 
valt att lägga extra fokus på. 
Sprinten till hundra är knap-
past hårresande utan tar 10,5 

Qash(qai) is king

Oj, vilken 10-poängare
Vi minns det som igår 
– året var 2008 och 
det var dags för prov-
körning av den första 
generationens Hyundai 
i10 på Sicilien.

Varför denna händel-
se etsat sig fast i minnet 
beror inte så mycket på 
bilen, utan snarare navi-
gatorn som tackade för 
sig söder om Palermo.

Där kan man utan 
anledning tilldelas ett 
par cementstövlar och 
ståplats i Medelhavet 
av den lokala maffi ak-
lanen.

Men vi klarade oss 
med livhanken i behåll.

På den tiden kostade Hyun-
dai i10 från 89 900 kronor 
men utrustningen var inte 
mycket att hurra för. Tänk 
inte ens tanken på krockkud-
dar och antispinn, men för 
tiotusen extra kunde man få 
AC samt fönsterhissar. Allt-
sedan den där februaridagen 
på Sicilien så har 450 000 i10 
hittat sina ägare runt om i 
Europa. Nu är det dags igen 
och vi tar det säkra före det 
osäkra och provkör på Sar-
dinien.   

 
Lyckat designjobb 

Hyundai är noga med att 
poängtera att nya i10 är en 
europeisk historia som kon-
struerats i koreanernas ut-
vecklingscenter i Tyskland 
och byggs i Turkiet. Längden 
har plussats på med åtta cen-
timeter på längden och sju på 
bredden. Det gör att bilen 
inte längre är minst i klassen, 
utan snarare tvärtom. 

Designen har fått sig ett 
rejält lyft med riktigt dis-
tinkta linjer. Nosen är mer 
framträdande tack vare den 
sexkantiga grillen och strax 
under fi nns även trendiga 

dagsljusdioder. De kraftiga 
skyddslisterna på dörrarnas 
nederdel ger profi len en bra 
stuns liksom de kromade 
dörrhandtagen. 

Designen känns enhetlig 
och avslutas med en snygg 
rumpa där taklinjen dragits 
ut ovanför bakrutan. Om vi 
tar plats inuti nya Hyundai 
i10 så har även inredningen 
och instrumentpanelen bli-
vit betydligt elegantare och 
håller hög klass. Att åka fem 
vuxna är faktiskt möjligt, 
även om fyra är att föredra.   

 
Generösa garantier 

Under huven erbjuds en 
trecylindrig bensinare på 66 
hästkrafter samt en fyrcylin-
drig på 87. Alltså precis sam-
ma motorer med kamkedja 
som vi hittar i syskonbilen 
Kia Picanto. Vi tar oss an 
trepipen på de underhållan-
de serpentinvägarna runt 
den italienska ön Sardinien. 
Maskinen jobbar på bra i 
stadstrafi k och koreanerna 
har fått till såväl fjädring som 

stötdämpning, men även 
styrningen på nya Hyundai 
i10 har förbättrats. 

Det är först när vi kom-
mer upp i motorvägstempo 
som antalet hästar gör sig 
påminda och då gäller det att 
planera omkörningarna - om 
det nu ska bli några. Topp-
farten är 155 km/h medan 
noll till hundra rullar på 14,9 
sekunder. Nu undrar säkert 

många över priset och svaret 
är att det börjar från 99 900 
kronor. Det är inte myck-
et pengar för en helt ny bil 
– dessutom ingår hela fem 
års nybilsgaranti och tolv 
års rostskydd. Det får säkert 
även Siciliens (ö)kända mafi -
osos att höja på ögonbrynen.

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf
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MISSADE DU DIN  
SAMBOS FÖDELSEDAG?

Tillsammans kan vi utrota oturen. 
Ett första steg är att gå in på  

oturskollen.se och göra vårt test.
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HYUNDAI I10 COMFORT 1,0

Motor: 3-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cylinder. Max effekt: 66 

hk vid 5 500 varv/minut. 

Max vridmoment: 95 Nm vid 

3 500 varv/minut.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 5-växlad 

manuell låda.  

Fjädring: Fram: McPher-

son-fj äderben och kräng-

ningshämmare. 

Bak: torsionsaxel.

Styrning: Kuggstång med 

elservo. Vändcirkel 9,6 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/

sladd. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 239, längd 367, bredd 

166, höjd 150. 

Tjänstevikt 1 025. Bränsle-

tank 40 liter.  

Prestanda:  Toppfart 

155 km/h. Acceleration 0-100 

km/h 14,9 sek.

Förbrukning/miljö: 4,7 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 108 g/km. 

Pris: 109 900 kronor.   

Plus för: Hög utrustningsnivå 

till bra pris, lättkörd och smi-

dig, snygg formgivning.

Minus för: 66 hästar är i 

minsta laget.

sekunder men desto roliga-
re läsning är förbrukningen 
som ligger på 0,49 liter mi-
len. 

Är du sugen på fyrhjuls-
drift? Den varan erbjuds en-
dast i kombination med den 

största dieseln och manuell 
låda. Då hamnar grundpri-
set på 245 900 kronor med-
an den billigaste bensinaren 
med tvåhjulsdrift kan bli din 
för 179 900. Snart kommer 
dessutom vassare motorer, 

vilket Nissan Qashqai kan 
behöva för att erbjuda den 
där extra kicken. Då snackar 
vi snabba Qash(qai).

Staffan Swedenborg
Jenny Nilsson
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Hyundai i10 Comfort 1,0.

Nissan Qashqai 1,6 dCi 4x4 Acenta.

TILLSAMMANS BLIR  
DET BILLIGARE
Har er bostadsrättsförening/samfällighet 
någon bevakning? Vi erbjuder en prisvärd 
lösning för era behov. Vi bevakar enskilda 
lägenheter, parkeringar och gemensamma 
byggnader. Allt enligt era önskemål.  
 
Kontakta oss för offert!


